
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Op 21 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om een duurzaamheidsfonds ten behoeve van 
sportaccommodaties te creëren van waaruit energiezuinige maatregelen kunnen worden bekostigd die 
moeten leiden tot CO2-reductie en kostenreductie bij de exploitatie van sportaccommodaties. 
Tegelijkertijd heeft de raad besloten het college op te dragen om te onderzoeken of een dergelijk 
fonds, ook voor buurthuizen kan worden ingesteld en ingezet.  
 
Als antwoord op deze motie is voorgesteld om het duurzaamheidsfonds sportaccommodaties om te 
vormen tot een duurzaamheidsfonds sportaccommodaties en buurthuizen en het budget van dit fonds 
op te hogen met een nog nader te bepalen bedrag voor de buurthuizen gebaseerd op de uitkomst van 
de duurzaamheidsscans uitgevoerd door Green Liz. 
 
Bij de behandeling van de kadernota 2018 is de Raad akkoord gegaan met de claim om het 
duurzaamheidsfonds met € 500.000 op te hogen ten behoeve van de duurzaamheid van de 
buurthuizen, sport- en scoutingsaccommodaties. Deze middelen zijn geland in de 
bestemmingsreserve “duurzaamheidsfonds sport accommodaties / buurthuizen” 
 
Inmiddels ligt er een definitief investeringsplan dat gebaseerd is op de uitgevoerde energiescans bij 
buurthuizen, sport- en scoutingsaccommodaties. Voor de uitvoering van de 
duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het investeringsplan dienen de benodigde bemiddelen te 
worden onttrokken uit de bestemminsgreserve.  
 
Beoogd effect 
Verduurzaming van de buurthuizen, sport- en scoutingsaccommodaties binnen de gemeente 
Roosendaal. 
 
Argumenten 
1.1 Dit voorstel past bij het reeds ingezette (duurzaamheids)beleid 

Verduurzaming van de buurthuizen, sport- en scoutingsaccommodaties sluit aan bij het actieplan 
Roosendaal Futureproof. Het plan voor een duurzame toekomst van de gemeente Roosendaal.  
 

1.2 Zo wordt er uitvoering gegeven aan de motie “onderzoek verruiming duurzaamheidsfonds” 
Door uitvoering van het voorliggende investeringsplan wordt uitvoering gegeven aan de motie van 
de Raad om op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
verruiming van het duurzaamheidsfonds sportaccommodaties ook de buurthuizen te 
verduurzamen. Daarbij is het meenemen van de sport- en scoutingsaccommodaties die niet met 
de eerste tranche verduurzaming sportaccommodaties zijn meegegaan in lijn met het   
amendement “LED-verlichting Buitensportaccommodaties”. 
 

1.3 De opgenomen maatregelen in het investeringsplan leveren een aanzienlijke energie- (CO2-
reductie) en kostenbesparing  
Het pakket van duurzaamheidsmaatregelen levert een totale besparing van bijna € 45.000,- op 
jaarbasis, bestaande uit 188.034 kWh elektriciteit en 10.530 m3 gasverbruik. Het levert een totale 
reductie van 318 ton aan CO2 per jaar. Alle duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het 
investeringsplan hebben een terugverdientijd van 20 jaar of korter. 
 

Kanttekeningen 

1.1 De duurzaamheidsmaatregelen voor de buurthuizen in eigen bezit zijn niet meegenomen in dit 
investeringsplan 
Voor het gemeentelijk vastgoed wordt een apart duurzaamheidsplan opgesteld. De Geerhoek en 
de Wieken zullen daarin worden meegenomen. 
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Financiën 
Door het vaststelling van de Kadernota 2018 is de raad reeds akkoord gegaan met het beschikbaar 
stellen van een budget van € 500.000 voor uitvoering duurzaamheidsmatregelen buurthuizen, sport- 
en scoutingaccommodaties en knelpuntenbudget voor de buurthuizen om de continuïteit van de 
buurthuizen binnen de huidige financieringsstructuur het komende jaar te garanderen. De middelen 
zijn geland in de bestemmingsreserve “BR duurzaamheidsf.sport acc./buurthuizen”. Voorgesteld wordt 
om € 500.000 aan de bestemmingsreserve te onttrekken ten behoeve van de uitvoering van het 
investeringsplan.  
 
Communicatie 
Er zal een persbericht worden opgesteld. Het onderwerp wordt geagendeerd voor het wekelijkse 
persgesprek.   
 
Vervolg 
De betrokken verenigingen en stichtingen worden individueel geïnformeerd over de gehonoreerde 
duurzaamheidsmaatregelen in het investeringsplan. Het vervolgtraject en de planning zullen 
persoonlijk met hen worden besproken. 
 
Bijlagen 
1. Investeringsplan  
2. Begrotingswijziging 
 


